
Øyesykdommer – en hefteserie

En orientering om netthinnesykdommen 
retinitis pigmentosa (RP)



Å leve med innsnevret synsfelt og 
nattblindhet 

Retinitis pigmentosa (RP) er en fellesbetegnelse for en rekke, i 
hovedsak arvelige, netthinnesykdommer som gir sterk synshemning 
i form av innsnevret synsfelt eller blindhet. Retinitis betyr netthinne- 
betennelse, og pigmentosa betyr pigmentavleringer. RP er blant 
de hyppigste årsakene til alvorlig nedsatt syn hos barn og yngre 
voksne. Omlag 1500 personer i Norge har RP. 

MISTER SYNET: Anne-Kat. Hærland mister gradvis synet. Som 22-åring fikk 
hun beskjeden om at hun har retinitis pigmentosa, som gjør at cellene i nett-
hinnen dør i sakte tempo.



Sykdomsutvikling

En person med RP har genfeil (muta-
sjoner) i arvemassen som leder til 
forstyrret funksjon i netthinnen. Det 
finnes forskjellige mutasjoner som gir 
ulike defekter i netthinnecellene. RP 
er derfor en gruppe sykdommer med 
felles trekk. Diagnosen stilles etter 
symptomer, øyenbunnsfunn, synsfelt-
grad og med elektroretinografi (ERG), 
som ved lysstimulans måler signaler 
fra synscellene. 

Sykdomsutviklingen er progredierende, 
noe som innebærer at synscellene 
gradvis mister sin funksjon og går til 
grunne, og som fører til at synet 

SYK NETTHINNE: Ved RP går syns-
cellene (tappene og stavene) gradvis 
til grunne. Det skjer også en ned-
bryting av pigmentceller og brunlige 
pigmentavleiringer dannes.

FRISK NETTHINNE: Netthinnen 
(retina) er det laget med celler som 
dekker nesten hele den indre veggen 
i øyet. Alt vi ser registreres her og 
sendes videre til hjernen. Her er 
netthinnen frisk med alle synsceller 
(tapper og staver) intakt.

svekkes. I blant kan utviklingen 
stoppe opp en tid, for så uten påvise-
lig grunn, å fortsette. Det er stor 
forskjell fra person til person hvor 
fort funksjonsreduksjonen går. Ved 
30-årsalder vil 3 av 4 RP-rammede ha 
merket synsforandringer. Cirka 1 av 4 
har bra nok syn til å greie seg i jobben, 
selv om synsfunksjonen er betydelig 
redusert. RP-rammede forteller ofte 
om frustrasjon fordi de ikke vet hvor-
dan synet vil utvikle seg fremover. 
Men man vet at synet forverres 
og forholdsvis mange opplever å bli 
helt blinde. 

Synsnerven



Symptomer på RP

Som regel starter RP med at mørke-
synet blir dårlig – såkalt nattblindhet. 
Blending og dårlig kontrastsyn er også 
vanlig. Deretter følger et stadig mer 
innsnevret synsfelt som gir de største 
problemene for mennesker med 
denne sykdommen. 

RP-SYN: En person med RP kan ha problemer med å se hvem som kommer imot 
hvis denne er i blindsonen. På lang avstand, eller dersom han ser rett på ansiktet, 
vil han kunne gjenkjenne personen med det sentralsynet som er intakt.

Normalt syn gir et synsfelt på nesten 
180 grader. De fleste med sterk syns-
hemning på grunn av RP har et syns-
felt på 10 grader eller lavere. Mange 
har bare 2–3 grader sentralsyn. Her er 
det begrepet «kikkertsyn» gir mening 
for å forklare synet til en med RP. 



Behandlingsmuligheter

Retinitis pigmentosa er en sykdom 
med mange gåter, og det finnes i dag 
ingen behandling for RP som helbreder 
skadene netthinnen er påført. Det er 
funnet en rekke årsaker (genfeil) som 
bidrar til eller setter i gang ødeleggelsen 
av synscellene. Det finnes i dag miljøer 
hvor man har prøvd ut behandling som 
stopper utviklingen av RP, eller som skal 
kunne helbrede skadene netthinnen er 
påført. Det foregår dessuten mye 
lovende forskning innenfor genterapi 
og transplantasjon av netthinneceller. 
Forskere har også funnet fram til medi-
kamenter og vekstfaktorer som skal 

FORSØKSKANDIDAT: John Arne Nordholmen deltok i en internasjonal studie 
for behandling av RP. Behandlingen går ut på å stimulere øyet med strøm. 

kunne forsinke/hindre celledød. Videre 
foregår det forsøk med implantat av 
databrikke som skal sende impulser til 
hjernen i stedet for synsceller (såkalt 
kunstig syn). Det forsøkes også med 
elektrostimulering av øynene til RP-
pasienter, med det formål å vekke til live 
celler i øyet som har vært antatt døde. I 
det hele tatt foregår det mye spennende 
forskning, som for noen i RP-miljøet har 
gitt en optimistisk stemning om at man 
snart skal klare å løse gåten. 



Å leve med innsnevret synsfelt 

Selv om det å få retinitis pigmentosa 
betyr en gradvis og varig svekkelse 
av synet, er det ikke så lett å se at 
RP-rammede faktisk er synshemmede. 
For mange er dette et problem, i det at 
det kan være vanskelig for omgivelsene 
å forstå at man leser avisen det ene 
øyeblikket, men ikke ser hvem som 
kommer inn døren i neste. Det at man 

GØY PÅ KURS: Blindeforbundet arrangerer en rekke kurs for folk i alle aldre, 
blant annet i bruk av iPad. 

ser noe, selv om man kanskje har 
førerhund, er overraskende for 
mange. Personer med RP sier at 
de ofte har et forklaringsproblem 
overfor omgivelsene og synes det 
er en belastning i tillegg til at 
man selvsagt har orienterings- 
og bevegelsesproblemer. 



Rehabiliteringstilbud og hjelpemidler 

For RP-rammede kan det være fristen-
de å holde seg innenfor husets fire 
vegger, fremfor å utfordre skjebnen 
utendørs. Kompetanse i å leve godt 
som synshemmet og kunnskap om 
hvilke hjelpemidler som finnes, er 
avgjørende for å kunne ta del i arbeids-
livet og å ha et rikt, sosialt liv. 

Statped er et statlig kompetansesenter 
som gir opplæring til synshemmede 
barn og voksne i yrkesaktiv alder, som 
har rettigheter i opplæringsloven. Her 
kan et team med fagpersoner diagnos-
tisere, kartlegge synsfunksjon, utprøve 
hjelpemidler, anbefale tiltak og tilby 
kurs og opplæring. 

Norges Blindeforbund har også om-
fattende tilbud til gruppen. Blinde-
forbundet har en likepersonsordning 
hvor synshemmede besøker nye syns-
hemmede. Her gis oppmuntring og 
støtte, samt informasjon om tilbud og 
rettigheter. Blindeforbundet har et 
bredt kurstilbud på sine syn- og mest-
ringssentre. Her får deltakerne blant 
annet opplæring i mestring av daglig-
dagse gjøremål, opplæring i data, 
punktskrift, orienteringstrening med 
hvit stokk, samt etablering av menings-
full fritid gjennom hobbyer og nye 
bekjentskaper. 

Det arrangeres egne kurs for syns-
hemmede i yrkesaktiv alder. 

VANSKELIG Å FORKLARE: Det kan 
være vanskelig for omgivelsene å 
forstå at en person med RP kan lese 
avisen eller bruke mobiltelefon i det 
ene øyeblikket, men ikke ser hvem 
som kommer inn døren i neste. 

Eksempler på hjelpemidler som RP-
rammede har god nytte av, er den 
hvite stokken, forstørret dataskjerm, 
lommelykt, synsfeltutvider og talende 
klokke. Førerhunden gir mange syns-
hemmede friheten til å kunne leve et 
aktivt, sosialt liv. Mange svaksynte 
og blinde oppgir at smarttelefonen er 
det viktigste hjelpemiddelet de har. 
Med talefunksjon kan man benytte 
telefonen til å skrive og sende sms og 
e-post, benytte smarte apper, og surfe 
på Internett.



Dette heftet handler om retinitis pigmentosa (RP)
• En arvelig netthinnesykdom hvor synet blir gradvis verre. 
• Gradvis gir dårligere mørkesyn, innsnevret synsfelt og  
 svekket orienteringsevne. 
• Er av de hyppigste årsakene til alvorlig nedsatt syn hos barn  
 og yngre voksne. 
• Cirka 1500 nordmenn er rammet. 
• Ved hjelp av riktig opplæring og gode hjelpemidler, er det  
 lettere å leve et aktivt liv med RP.  

Andre hefter i serien:
• En orientering om katarakt (grå stær) 
• En orientering om netthinnesykdommen aldersrelatert  
 maculadegenerasjon (AMD), som gir svekket skarpsyn
• En orientering om glaukom (grønn stær) 
• En orientering om diabetes retinopati (diabetes og syn) 
• En orientering om synsforstyrrelser etter hjerneslag 
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Norges Blindeforbund  
Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo 
Tlf. 23 21 50 00
info@blindeforbundet.no 
www. blindeforbundet.no

Ser 
mulighetene

«Øyesykdommer – en hefteserie» gis ut av Norges Blindeforbund. 
Heftene gir opplysninger om årsaker, sykdomsutvikling, symptomer 
og konsekvenser ved ulike øyesykdommer, samt eksisterende 
hjelpemidler og behandlings- og rehabiliteringsmuligheter. 

Novartis 
Øyelegemiddel 
Novartis arbeider for å bedre   
livskvaliteten for pasienter med  
øyesykdommer gjennom forskning  
og utvikling av nye medikamenter. 

NO1701575472


